
exteriéru. 

Protislnečné fólie   
1. Vysokovýkonné vysokoreflexné fólie 
2. Vysokovýkonné stredne reflexné fólie 
3. Vysokovýkonné vysoko (stredne) reflexné fólie 
4. Nereflexné fólie - farbené 
Protislnečné vysokovýkonné vysokoreflexné fólie
 Vysoko energetickyvýkonné so silnou, resp. strednou 
priepustnosťou svetla. Zadržia od 54-84 % slnečnej energie 
(podľa typu). Dodávané sú v kombináciách striebro - dymová, 
striebro - striebro, bronz - striebro, v rôznych odtieňoch. 
Protislnečné výkonné nereflexné 
Nereflexné fólie prevažne používané na tienenie a tmavenie 
sklených plôch budov, automobilov a ostatných dopravných 
prostriedkov. Časť tejto série špeciálne vyrábaná ako výkladové 
fólie s vysokou priehľadnosťou so špeciálnym UV filtrom. 
Dodávané vo farbách dymovej, bronzovej a neutrálnej. Špeciálna 
UV fólia v čírej farbe. 
Protislnečné vysokovýkonné vysokoreflexné fólie s rôznym sfarbením 
strán 
Reflexné fólie vyrábané technológiou SPUTTERING so špeciálnym 

kovovým farbivom. Pri tomto systéme výroby je kovová vrstva 
nastrelovaná na fóliu, nielen nanášaná vo vákuu ako u ostatných. 
Dodávané sú v bronzovom odtieni, majú vysokú schopnosť� 
zadržania energie. Vyrábané sú i v prevedení pre montáž z 

• zadržujú slnečnú energiu až do 84 % 
•  zmierňujú tepelné účinky slnečného žiarenia na ľudský  organizmus, 

prístroje, zariadenie interiéru a pod. 
• chránia pred oslepovaním - oslnením prudkým slnečným svetlom, ktoré v

 miestnosti príjemne rozptyľujú 
•  znižujú priechod svetla  cez sklo o 80  až  95 %,podľa typu fólie  a  Vášho 

želania 
• zadržujú škodlivé UV žiarenie o 96% až 99 % - nevadia kvetom !!! 
• šetria energetické náklady na prevádzku klimatizačných zariadení v letnom 

období, napr. pri maximálne účinnej fólii postačuje klimatizáciu zapnúť len 
na 10 minút z 1 hodiny 

•  fólie zvyšujú estetickú hodnotu a vzhľad budovy i interiérových sklených 
plôch, 



svetla. 
Vysokovýkonné vysokoreflexné fólie 

  Typ Farba 

Zastavenie 
solárnej 
energie 

Priepustnos� 
solárnej 
energie 

  Silver 20 tmavé striebro 77% 14% 97% 
  Silver 20-Externá tmavé striebro 77% 15% 99% 

  Silver 35 
stredne svetlé 
striebro 67% 23% 96% 

  Aura 20 

tmavý 
obojstranný 
bronz 69% 15% 97% 

  Aura 35 
stredne tmavý 
obojstr. bronz 52% 33% 96% 

Vysokovýkonné stredne reflexné fólie 

  Typ Farba 

Zastavenie 
solárnej 
energie 

Priepustnos� 
solárnej 
energie 

Zastavenie 
UV 
�iarenia 

34% 58% 95% 

  
Cold Steel 70 
2 Mil UV blok 34% 58% 99% 

Vysokovýkonné vysoko (stredne) reflexné fólie 

  Typ Farba 

Zastavenie 
solárnej 
energie 

Priepustnos� 
solárnej 
energie 

Zastavenie 
UV 
�iarenia 

  Silver / Bronze 15 
tmavý 
striebro/bronz 71% 13% 97% 

  Solar Bronze 35 
stredne svetlý 
bronz 65% 25% 97% 

  Solar Bronze 50 
vysoko svetlý 
bronz 54% 35% 97% 

Nereflexné fólie - farbené 

• efekt 1-strannej nepriehľadnosti fólie je vždy zo strany vyššej intenzity 

Zastavenie
 UV 
žiarenia 

  Silver 50    veľmi svetlé 
striebro 55% 33% 95% 

  Aura 50    veľmi svetlý 
obojstr. bronz 46% 41% 96% 

  Cold Steel 20 tmavá oceľ 68% 15% 97% 
  Cold Steel 35     stredne tmavá 

oceľ 56% 27% 96%
  Cold Steel 50    veľmi svetlá oceľ 

- výkladová 51% 39% 96% 
  Cold Steel 70   veľmi svetlá oceľ -

 výkladová 
veľmi svetlá oceľ 
- výkladová 



  Typ Farba 

Zastavenie 
solárnej 
energie 

Priepustnos� 
solárnej 
energie 

Zastavenie 
UV 
�iarenia 

  Grey 05 2 Mil 39% 50% 99% 
  Grey 20 tmavá �edá 39% 51% 97% 
  Grey 35 stredne �edá 34% 54% 95% 
  Bronze 20 tmavý bronz 39% 49% 97% 

  Bronze 35 
stredne tmavý 
bronz 33% 58% 95% 

	  

veľmi  tmavá 
�edá 


